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Sô: 10/CV-BM/HDQT/2017 T.pHô Chi Minh, ngày 02 thâng 6 nâm 2017

v/v Công bô thông tin

CÔNG BÔ THÔNG TIN PHÂT HÀNH CÔ PHIÉU DÉ TÂNG VON 
CÔ PHÀN Tir NGUÔN VON CHÜ SÔ HÜU

Kinh gû-i: ÜY BAN CHÙ*NG KHOÂN NHÀ NlTÔC

I. GIÔITHIÊU VÈ TÔ CHÜ'C PHAT HÀNH

1. Tên tô dure dàng kÿ phât hành: CÔNG TY CÔ PHÀN NHLTA BÎNH MINH

2. Têngiaodich: BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK
COMPANY

3. Bia chi tru sô chlnh:

4. Bien thoai:

5. Ma chung khoân:

6. Vôn diêu le:

240 Hâu Giang, Phuông 9, Quân 6, Thành phô Hô 
Chi Minh

(84-8)3969 0973 Fax: (84-8) 3960 6814

BMP

454.784.800.000 dông (Bon tram nâm muoi bon ty 
bày tram tâm muoi bon triêu tâm tram nghin dông)

7. Noi mô tài khoân: Ngân hàng TMCP Ngoai Thircmg Viêt Nam (VCB) 
-  Chi nhânh TP. HCM

Sô hiêu tài khoân: 0071-00000-6384 

8. Càn eu phâp lÿ hoat dông kinh doanh:

■ GiâyCNBKKB: Sô 4103002023 ngày 02 thâng 01 nâm 2004. Giây

chung nhân dàng kÿ kinh doanh thay dôi lân 5 so 

0301464823 do Sô Kê hoach và Bâu tu Thành phô 

Hô Chi Minh câp ngày 07 thâng 10 nâm 2013.

■  Ngành nghê kinh doanh chinh:

Sàn xuât kinh doanh câc sân phâm dân dvmg và công nghiêp tù chât 

déo và cao su.

Thiêt kê, chê tao, kinh doanh khuôn mâu ngành nhua, ngành düc.

Sàn xuât, kinh doanh mây môc thiêt bi, vât tu, thiêt bi xây dung vê 

sinh cho ngành xây dung, trang tri nôi thât.

Tu vân và thi công câc công trinh câp thoât nuôc, sân bâi, kho tàng. 

Bich vu giâm dinh, phân tich kiêm nghiêm ngành hôa chât.

Kinh doanh, xuât nhâp khâu nguyên lieu, hôa chât, vât tu, mây môc



thiét bi ngành nhua, ca khi, xây dung, câp thoât nuàc, thiêt bi thi 

nghiêm.

Vân tài hàng hôa bâng duàng bô.

Quàng câo.

■ Sàn phâm/ dich vu chinh: Ông uPVC; phu tùng uPVC; ông và phu tùng cho tuyén 

câp ngâm (uPVC); ông HDPE tran; phu tùng HDPE trcm; gioâng cao su dùng cho 

sàn phâm uPVC; ông HDPE gân; phu tùng HDPE gân và gioâng cho HDPE gân; 

keo dan sàn phâm uPVC.

■ Tông mure vôn kinh doanh (tông tài sàn theo Bâo câo tài chinh hop nhât dâ kiêm 

toân tai theri diêm 31/12/2016): 2.891.075.297.977 dông (Hai nghïn tàm tram chin 

muai mot tÿ không tram bày muai lâm triêu hai tram chin muai bày nghin chin 

tram bày muai bày dông).

II.

III.

MUC DICH PHÂT HÀNH CÔ PHIÉU

Thuc hiên Nghi quyêt Dai hôi dông cô dông thuàng niên ngày 18/4/2017 vê viêc phât 

hành cô phiêu tâng vôn diêu le tù nguôn vôn chü sà hüu cho cô dông hiên hüu vài tÿ le 

thuc hiên quyên là 10:8 (cô dông sà hüu 10 cô phiéu vào ngày chot danh sâch huàng 

quyên së duqc nhân thêm 08 cô phiêu moi phât hành tù nguôn vôn chù sà hüu).

PHlTONG ÂN PHAT HÀNH CÔ PHIÉU DÉ TÂNG VÔN CÔ PHÀN TÙ’ NGUÔN

VÔN CHÙ SÔ HÜU

1. Tencophieu: Cô phiêu Công ty Cô phân Nhua Binh Minh

2. Loai cô phiêu: Cô phiêu phô thông

3. Mênh giâ cô phiêu: 10.000 dông/cô phiêu

4. Tông sô cô phiêu dâ phât hành: 45.478.480 cô phiêu

5. Sô luçmg cô phiêu dang luu hành: 45.478.480 cô phiéu
r  i /

6. Sô luçmg cô phiêu quÿ: 0 cô phiêu

7. Sô luçmg cô phiêu du kiên phât hành: 36.382.784 cô phiéu

8. Tông giâ tri phât hành theo mênh giâ: 363.827.840.000 dông (Ba tram sàu muai ba tÿ

tâm tram hai muai bày triêu tàm tram bon muai 

nghin dông)

9. Tÿ lê phât hành: 10:8

10. Nguôn vôn: Nguôn vôn hçrp phâp duçrc sù dung dê phât hành cô 

phiêu dê tâng vôn dièu lê cho cô dông hiên hüu tù 

Quÿ dâu tu phât triên tai thài diém 31/12/2016 theo



bâo câo tài chinh dâ duge kiêm toân cûa Công ty. 

Chi tiêt nhu sau:

Tên khoân mue:

Quÿ dâu tu phât triên 

(dông)

So du tai ngày 

31/ 12/2016

Nguôn dùng dê 

phât hành cô phiéu
So du côn lai

1.167.582.918.367 363.827.840.000 803.755.078.367

11. Ngày dâng kÿ cuôi cùng:

12. Phuong an xù lÿ cô phiêu lè:

14/6/2017
/ 1 / r r

Sô cô phiêu phât hành së duge làm trôn xuông dên 

hàng don vi. Phân lè thâp phân (nêu cô) së duge hüy 

bô.

Noi nhân:
- UBCKNN,
- Lieu.

PHAPLUÂT 

DÔC

HOANG NGAN
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